
20aulas/ Mensalidade de 

30,000 ienes → 0 ienes!

Organização sem fins lucrativos Plus Educate Aichi-ken Toyoake-shi Futamuradai 3-1-1 55-107 Tel 0562-92-3822

Para crianças quem…

※ Aula online em grupo/vários nívies

Plus Educate

★Para quem entende Japonês mas precisa de ajuda nos estudos. →
https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-houkago      

デンソーグループ

はあとふる基金

Curso de Japonês

conversação/gramática
Para crianças de 10 a 18 anos

11/Jan/2022～

2022
Presente de ano novo

Detalhes do curso

Dia e horário ▶ todas Terças e Sextas

18:00～19:30 （Horário do Japão）

Idade ▶ 10～18anos

Condições ▶ Ter um táblet ou um computador

Ter internet em casa

Fazer as lições

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo
Inscrição aqui →

Graças a doação do

Vagas limitadas

１ Não frequenta a escola

２ Precisa de ajuda no Japonês

３ Pretende vir ao Japão mas
não veio ainda



★Conteúdo（resumo）★

Alunos Crianças com raízes estrangeiras de 10 a 18 anos

Conteúdo

●Conversação e gramática Japonesa necesitado 
no dia a dia e na escola

Não estudaremos letras. Vamos fortalecer a comunicação e a gramática 

da criança conversando e ouvindo o Japonês.

Nível N5・N4 do Teste de Proficiência em Lingua Japonesa (JLPT).

※Não ensinamos Japonês para procurar emprego. 

※Somente para crianças que sabem ler hiragana e katakana.

Dia e horário

●7/Jan/2022 Teste de colocação

Anunciaremos o horário pelo e-mail.

●11/Jan/2022 1º dia de aula

Terça e Sexta 18:00～19:30 horário do Japão（40minutos×2aulas）

Janeiro～Março（20dias de aula no total）

Mensalidade 20aulas 30,000ienes → Gratuito（０ienes）

Inscrição
Inscrição pelo site

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

Praso da 
inscrição 6/Jan/2022

Materiáis
●Computador ou táblet ●Internet ●conta de e-mail

※Não recomendamos participar pelo celular.

Organização sem fins lucrativos Plus Educate
Aichi-ken Toyoake-shi Futamuradai 3-1-1 55-107 Tel 0562-92-3822

✉ plus_educate@yahoo.co.jp HP: https://plus_educate.org

Site multilíngue：https://pluseducate.wixsite.com/multilingual

●A professora é legal. Participo do Perú. Obrigado por
me ensinar. Sou muito grato😍（Peru：13anos, menino）

●Aprendi bastante palavras e consigo conversar com amigos
Japoneses agora. A aula é legal.（Filipinas：15anos, menina）

●É muito importante esse estudo por que moro no Japão.
Consigo falar em Japonês agora. (Brasil：14anos, menina）

●Não pudi estudar por causa do lockdown no Vetnã.
É muito bom poder estudar online.（Vetnã：14anos, menino）

＜Reação das Crianças＞

Professora
Maho

https://pluseducate.wixsite.com/multilingual/online-nihongo

